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Belangrijke data
maandag 12 maart
- start 10-minutengesprekken
- inloopochtend
- deadline inschrijving TSA 3e blok
woensdag 14 maart
- school dicht ivm staking
Kijk op de website voor meer
informatie over de activiteiten
Staking woensdag 14 maart
Aanstaande woensdag 14 maart is
onze school dicht ivm de
estafettestaking waaraan het
merendeel van de basisscholen in
Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
meedoen.
Vorige week in de nieuwsbrief en in de
mail van Madeleine heeft u al meer
kunnen lezen over de achtergrond. We
realiseren ons dat we door te staken u
als ouder overlast bezorgen en dat
vinden we lastig. Maar we zijn ook zeer
overtuigd van de noodzaak van dit
harde, duidelijke signaal naar de
politiek toe. De tekorten aan
leerkrachten zijn nu al onacceptabel en
het dreigt veel erger te worden. Laten
we hopen dat onze staking en
demonstratie wat opleveren
MR
Op 6 maart heeft de MR weer
vergaderd. We hebben het onder
andere gehad over de
leerlingeninstroom en de formatie voor
het schooljaar 2018-2019. Ook hebben
we verschillende scenario’s besproken
over het uitbreiden van het aantal
lesuren per week en de daarmee
samengaande studiedagen/vrije dagen
voor uw kinderen. Dit met oog op

leskwaliteit. Wij houden u op de hoogte
van dit proces. De volgende
vergadering is in april. Het is altijd
mogelijk om hier als toehoorder bij aan
te schuiven. Mocht u dit leuk vinden,
laat ons dit dan weten
(mrmeidoorn@gmail.com) dan mailen
wij u het precieze tijdstip en datum.
Schoolvoetbal
Afgelopen woensdag hebben de
jongens van de tussenbouw en de
bovenbouw hun eerste 2 wedstrijden in
de voorrondes van het
schoolvoetbalcompetitie gespeeld: 1-0
verloren en 3-1 winst. Bijgaand een
foto van het stoere elftal. Op 21 maart
mogen ze weer olv coaches Mathijn en
Bart.
Montessoridag 28 maart
Over ruim 2 weken vieren we
Montessoridag op woensdag 28 maart.
De kinderen nemen dan deel aan
allerlei activiteiten door de hele school
heen binnen het thema Geld. Van uw
kind heeft u misschien al gehoord dat
er wordt gepraat over bijvoorbeeld
ruilhandel en sparen. We doen
volgende week ook mee aan de
landelijke Week van het Geld en in dat
kader komen er bijvoorbeeld ouders
die bij een bank werken iets vertellen
in de klas.
Samen met uw kind bent u welkom om
tussen 08.15 en 09.00 uur een kijkje te
nemen door de hele school heen. Wel
graag even melden bij de eigen
leerkracht voordat u op pad gaat. En
fijn als u ervoor zorgt dat uw kind om
09.00 uur weer op zijn of haar plekje in
de eigen klas zit.
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Traktaties
Als uw kind jarig is, dan mag het
natuurlijk trakteren. De afspraak
daarover op onze school is dat we het
op prijs stellen als het een gezonde
traktatie is, maar dat is niet verplicht.
Wat we WEL willen is dat het maar 1
ding is, dus niet een zakje met
meerdere snoepdingen erin, of een
zakje chips en dan ook nog een
dropsleutel. Wilt u zich daaraan
houden? En via deze links kunt u
inspiratie op doen voor leuke traktaties:
http://www.gezondtrakteren.nl/
https://www.zoetrecepten.nl/recepten/g
ezondigen-2/gezonde-traktaties/
https://www.gezondheidenco.nl/26889
0/top-10-leuke-en-gezonde-traktatiesschool-opvang/
Ieder kind een eigen boek van de
brandweer
Afgelopen dinsdag was er een team
van de brandweer op bezoek. De
leerlingen van de middenbouw kregen
allemaal een gepersonaliseerd boek
(wat heel veel gegiechel opleverde
toen Max in brandweerpak een stukje
voorlas tijdens de presentatie waar zijn
eigen naam in voorkwam ). En
natuurlijk mocht iedereen een kijkje
nemen in de brandweerauto, die met
loeiende sirenes wegreed na afloop.
De Wijkraad
Kandjoura en ik zijn afgelopen week
naar de Wijkraad gegaan. De Wijkraad
is een soort Leerlingenraad alleen dan
van de Baarsjes. Bij de Wijkraad
bespreken Kandjoura en ik namens
onze school wat er beter kan in onze
buurt en hoe we dat dan zo goed

mogelijk kunnen veranderen. We
praten bijvoorbeeld over veiligheid,
verkeer en vuilnis. Het Manifest is het
punt waar we vanuit denken. Hieronder
zie je ook een afbeelding van het
Manifest en de afspraken waar wij ons
aan moeten houden. Niet alleen wij
waren er om te praten over de wijk,
maar ook kinderen van 4 andere
scholen, zoals De Joop Westerweel en
De Visserschool. Dit was mijn verhaal
over de Wijkraad ik hoop dat jullie nu
begrijpen wat de Wijkraad is en wat het
nou allemaal inhoudt.
Imane Valk TB2
Koffiedrinken met Madeleine
Heeft u vragen over de gang van
zaken op school? Of ideeën? Of wilt u
een keer nader kennis maken met
Madeleine? Dan kan dat op dinsdag
27/3, donderdag 19/4 of woensdag
16/5. Tussen 08.30-09.30 bent u
welkom!

